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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ජුලී ජේ. චංග් තානාපතිතුමිය විසින්  

Uber ශ්රී ලංකා විදුලි පාපැදි සංචිතය දියත්කළ අවස්ථාජේ පලකළ 

අදහස් 

2023 මාර්තතු 16 වැනිදා, බ්රහස්පතින්දා ප.ව.6:00-ප.ව. 8:00 

ජමානාර්ත් ඉම්පීරියල්, ශ්රී ජයවර්තධනපුර 
 
 
විජේජේකර අමාත්යතුමන්, Uber කලාපීය අධ්යක්ෂ ඕර්ගිල් මහත්ා, AmCham අධ්යක්ෂ 

මණ්ඩල සාමාජිකයින්, සහ මිත්රවරුනි. සුභ සන්ධ්යාවක් ජේවා. එක්සත් ජනපදජේ 

මා පදිංචි ප්රාන්ත්ය වන කැලිජ ෝනියා ප්රාන්ත්ජේ විශිෂ්ට ඇජමරිකානු සමාගමක් වන 

Uber සමාගම ශ්රී ලිංකාජේ විදුලි වාහන සඳහා කරන ආජයෝජනය ආරම්භ කරන ජම් 

සන්ධ්යාජේ ඔබ සමින් එක්වන්නට ලැබීම ගැන මා උදජයෝගජයන් පසුවනවා. 

එක්සත් ජනපදයත් ශ්රී ලිංකාවත් අත්ජර්ග දීපාර්ගශීය සබඳත්ාවල 75 වැනි වර්ගෂය 

සමරන ජම් වසජර්ග දී දයත් ජකජරන ජම් Uber විදුලි වාහන (EV) මුලපිරීම, අපජේ ජම් 

සබඳත්ාවය ජනත්ාව, ප්රගතිය සහ හවුල්කාරීත්වය මත් පදනම් ී ඇති ආකාරය 

සඳහා ජහාඳම උදාහරණයක් වනවා. 

ජම් ත්ත්වයට ළඟාීම සඳහා ශ්රී ලාිංකික රජය දැරූ ජවජහස මහන්ිය අගය 

කරන්නට මා මුළින්ම කැමතියි. ජමරට ආර්ගිකය ප්රකෘතිමත් කිරීම සඳහා අවශය 

කරන මූලික පදනම සලසමින්, ප්රධ්ාන දීපාර්ගශීය ණයකරුවන් ියළුජදනා ජවතින් 

ප්රමාණවත් මුලයකරණ සහතික ලැබී ඇති බව ිය සතිජේ IMF විින් නිජේදනය 

කරනු දැකීජමන් අප සතුටු වූවා. ලබන සතිය ත්රම් මෑත්කදී ම ශ්රී ලිංකාව සඳහා 

දීර්ගඝ කාලීන අරමුදල් පහසුකමක් (Extended Funding Facility)  සඳහා IMF 

මණ්ඩලජයන් අනුමැතිය ලැබීමට ඉඩ තිජබනවා. ඉදරියට කරන්නට වැඩ රාශියක් 

ඇතිමුත්, ඒ ියල්ල සාර්ගථක වුවජහාත්, IMF පැජක්ජය සමින් අජනකුත් 

ණයකරුවන්ජගන් ද මුලයකරණය සහ වඩාත් වැඩිජයන් ආජයෝජන ද 

ජයාමුකරගැනීමට හැකිී, එතුළින් වඩාත් ශක්තිමත්, තිරසාර සහ සර්ගවග්රාහී 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ආර්ගික වර්ගධ්නයක් සාක්ෂාත් කරගන්නට ශ්රී ලිංකාවට හැකි ජේවි. එය ඉත්ා ජහාඳ 

ප්රවෘත්තියක්. 

දැනට වසරකටත් අඩු කාලයකට ජපර, දන ගණන් පැවති ඉන්ධ්න ජපෝලිම් මාර්ගගය 

අවහිර කරන ත්ත්වයක් පවතිදදී ජම් ත්ත්වජේ ජකළවරක් දකින්නට හැකි දනක් 

ගැන ිතීමත් දුෂ්කර වූවා. වඩාත් ජහාඳ බලශක්ති සුරක්ිත්ත්ාවයක් ඇති කිරීම 

සඳහා, දුෂ්කර එජහත් කළයුතු ප්රතිසිංේකරණ ිදුකිරීම සඳහා බලශක්ති 

අමාත්යවරයා විින් උත්සාහජයන් සහ කැපීජමන් කටයුතු කිරීමත්, ජම් 

අභිජයෝගවලට අනුව හැඩගැසීම සඳහා කළ ඉල්ලීමට Uber වැනි සමාගම් දැක්වූ 

ප්රතිචාරයත් මා අගය කරනවා.  

එක්සත් ජනපද සමාගම් කරන ආජයෝජනවලින් ශ්රී ලිංකා ආර්ගිකය ජබාජහෝ ඵල 

ජනලාගන්නවා. 70කට අධික රටවල් සිංඛ්යාවක ක්රියාත්මක වන Uber සමාගම, 

නජවෝත්පාදනය සහ තිරසාරත්වය සම්බන්ධ්ජයන් ඉදරිජයන්ම ිටින සමාගමක් 

වනවා. අප හැමජදනාජේම ගමනාගමනය වඩාත් ජහාඳින් කළ හැක්ජක් ජකජේදැයි 

ඔවුන් නිරන්ත්රජයන් ිත්ාබලන බව Uber හි ජමජහවර ප්රකාශජේ සඳහන් වනවා. 

2040 වනවිට කාබන් මධ්යේථ ත්ත්වයට යන්නට ඔවුන් කැපී ිටිනවා. Uber විින් ශ්රී 

ලිංකාජේ ආර්ගිකයට රුපියල් බිලියන 81ක දායකත්වයක් ලබා දී තිජබනවා, ජකෝවිඩ් 

වසිංගත් සමජේ ජසෞඛ්ය ජේවකයින්ට පුදගලාරක්ෂක උපකරණ සහ ප්රවාහන 

පහසුකම් සලසා දී තිජබනවා, ශ්රී ලිංකා රතුකුරුස සිංවිධ්ානය සමින් එක්ව ආහාර 

සහ ඖෂධ් ප්රවාහනය සඳහා ජඩාලර්ග 200,000ක් පරිත්යාග කර තිජබනවා, එජමන්ම, 

ත්රුණ කටයුතු අමාත්යාිංශය සමින් වයවසායකත්ව අභිජයෝගයක් සඳහා 

සත්කාරකත්වය දැරීම ඇතුළුව ත්වත් මුලපිරීම් ද ිදුකර තිජබනවා.  

විදුලි වාහන සඳහා සහ කාන්ත්ාවන්ජේ ආර්ගික සවිබලගැන්ීම සඳහා ආජයෝජන 

කිරීම ආර්ගිකය වඩවඩාත් වර්ගධ්නය කරගැනීම සඳහා ඉත්ාමත් වැදගත් යැයි මා 

ත්දන්ම විශ්වාස කරනවා. ජලාව සෑම ත්ැනකම එය එජේ වන අත්ර විජශ්ෂජයන්ම ශ්රී 

ලිංකාවට එය අදාළ වනවා. ශ්රී ලිංකාජේ බලශක්ති අිංශය තිරසාර සහ විශ්වසනීය, 

ජවළඳපල මින් ජමජහයජවන අිංශයක් බවට පත් කරගැනීම සඳහා සහයදීමට ඇ. 

ජඩාලර්ග මිලියන 19ක USAID ශ්රී ලිංකා බලශක්ති වැඩසටහන අප විින් දයත් කජේ 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

මිනිසායි.විජේජේකර අමාත්යතුමනි, ජම් වැඩසටහන සඳහා ඔජේ සහය සහ 

සහජයෝගීත්ාවය ඉත්ා වැදගත් වූවා. 

ජමවැනි ආජයෝජනවල ආර්ගික ප්රතිලාභ ඉත්ාමත් වැදගත් වනවා. ප්රධ්ාන වශජයන්ම 

ඒ හරහා නව රැකියා නිර්ගමාණය වන අත්ර ආර්ගික වර්ගධ්නය දරිගැන්ජවනවා. ඉදරි 

වර්ගෂවලදී ජගෝලීය විදුලි වාහන ජවළඳපල ශීඝ්රජයන් වර්ගධ්නය වනු ඇත්ැයි අජේක්ෂා 

කරන අත්ර, 2030 වනවිට ජගෝලීය වශජයන් අජළවි ජකජරන ියළුම වාහනවලින් 

ියයට 30ක් විදුලි වාහන ීමට ඉඩ ඇත්ැයි කියනවා. එනම්, ජම් ජවළඳපලට 

සහභාිීමට සහ එම ක්රියාවලිය තුළ නව රැකියා උත්පාදනය කරගැනීමට ශ්රී 

ලිංකාවට සැලකියයුතු අවේථා තිජේවි.  

ඊට අමත්රව, විදුලි වාහන සඳහා ආජයෝජන කිරීම තුළින්  ශ්රී ලිංකාවට සෑජහන 

වියදමක් ඉතිරි කරගැනීමට හැකි වනවා. විදුලි වාහන, සාම්ප්රදායික ගැජසාලීන් ජහෝ 

ඩීසල් බලජයන් දුවන වාහනවලට වඩා අඩුජවන් ජමජහයවන්නටත් නඩත්තු 

කරන්නටත් හැකියි. එනම්, ශ්රී ලිංකාජේ ආනයන වියදම අඩු කරගැනීමට සහ 

ප්රමුඛ්ත්ාවය දයයුතු අජනකුත් අිංශවලට ජයදීම සඳහා සම්පත් නිදහේ කරගැනීමට 

එය උපකාරි වනවා. 

ආර්ගිකය වර්ගධ්නය කරගැනීමට පමණක් ජනාජේ, පරිසරය සඳහා ද විදුලි වාහන 

ඉත්ාමත් හිත්කරයි. දැනට ශ්රී ලිංකාව වායු දූෂණය සහ රථවාහන ත්දබදය 

සම්බන්ධ්ජයන් විජශ්ෂජයන්ම නාගරික ප්රජදශවල අභිජයෝගවලට මුහුණ දී ිටිනවා. 

ජම් අභිජයෝග සඳහා පවිත්ර සහ තිරසාර විසඳුම් විදුලි වාහන හරහා ලබාජදනවා.  

USAID හි ශ්රී ලිංකා බලශක්ති වැඩසටහන යටජත් ලබාජදන ප්රදානයක් හරහා 

ජකාළඹ නගරජේ මහජන භාවිත්ය සඳහා ඊ-පාපැද සහ ඊ-ත්රිජරෝද රථ ආජරෝපණය 

කරන ේථාන (charging station) ත්ැනීම සඳහා අප සහය ජදනවා. ශ්රී ලිංකාජේ විදුලි 

වාහන ජවළඳපල වඩාත් වයාේත් කිරීම සඳහා, පහසුජවන් ප්රජේශවිය හැකි 

ආජරෝපණ යටිත්ල පහසුකම් තිබීම මූලික පදනමක් වනවා. Uber සහ එහි 

හවුල්කරුවන් සමින් ජම් ආරම්භක වෑයම සම්බන්ධ්ජයන් සමීපජයන් වැඩ 

කරන්නට අප උදජයෝගජයන් ිටිනවා. 
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SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

ආජරෝපණ මධ්යේථාන සඳහා සුරක්ිත්ත්ා ප්රමිති සහ පරිහරණ මාර්ගජගෝපජදශ 

සකේ කිරීම සඳහා ද USAID ප්රධ්ාන රජජේ ආයත්න සහ එම ක්ජෂ්ත්රජේ පරදු 

දරන්නන් සමින් වැඩ කරමින් ිටිනවා. ඒ හරහා, රට පුරා විදුලි වාහ ආජරෝපණ 

මධ්යේථානවල සුරක්ිත්ත්ාවය සහ විශ්වසනීයත්වය සහතික කරගත් හැකියි.  

ශ්රී ලිංකාව නැවත්ත් යථා ත්ත්වයට පත්ීම සඳහා කාන්ත්ාවන් සවිබල ගැන්ීම 

වැදගත් වන බව මා සඳහන් කළා. ශ්රී ලිංකාව සමින් අජේ ඇති හවුල්කාරීත්වය තුළ 

එය එක්සත් ජනපදය ප්රමුඛ්ත්ාවයක් වශජයන් සලකනවා, විජශ්ෂජයන්ම, ජම් 

මාසජේ, එනම් කාන්ත්ා ඉතිහාස මාසජේ පමණක් ජනාව වසර මුළුල්ජල් ම ජම් 

පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීම වැදගත් වනවා. ශ්රම බලකාය තුළ කාන්ත්ාවන්ට සමාන 

අවේථා සහතික කරදීම සමාජ යුක්තිය සම්බන්ධ් කාරණාවක් පමණක් ජනාජේ, එය 

ආර්ගිකමය කාරණාවක් වනවා. ශ්රී ලිංකාජේ Uber විධ්ායක නිලධ්ාරිනියන් වශජයන් 

ත්න්ිකා සහ අතීරා නායකත්වය ජගන කටයුතු කිරීම ඉත්ා විශිෂ්ටයි! 

එ.ජ. ජාත්යන්ත්ර සිංවර්ගධ්න මුලය සිංේථාව, එනම් DFC හරහා අප ශ්රී ලිංකාජේ 

ජපෞදගලික අිංශජේ ආජයෝජනය කර තිජබනවා. එහිදී අප කාන්ත්ාවන්ට හිමි කුඩා 

සහ මධ්යම පරිමාණ වයාපාර ජකජරහි අවධ්ානය ජයාමුකර තිජබනවා. එජමන්ම 

අප කාන්ත්ා සහ ත්රුණ වයවසායකයින් ජවනුජවන් පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්ීමට 

සහය ලබා ජදනවා. 

අවසාන වශජයන්, මා යළිත් වරක් Uber ජවත් ේතුතිය පිරිනමන්නට කැමතියි. 

එක්සත් ජනපදජයන් ජකජරන ආජයෝජනයක් හරහා සැලකිය යුතු ආර්ගික ප්රතිලාභ 

ජගන ජදන්නටත් ශ්රී ලාිංකික ජනත්ාව ජවත් වඩාත් දීේතිමත් අනාගත්යක් පිළිබඳ 

බලාජපාජරාත්තු දල්වන්නටත් හැකි ආකාරය ජපන්වා දීම පිළිබඳව ේතුතියි. නව 

රැකියා අවේථා, ආනයන වියදම අඩුකරගැනීම, සහ වඩාත් සර්ගවග්රාහී හා තිරසාර 

ආර්ගික වර්ගධ්නය සමින් Uber පිළිබිඹු කරන්ජන් ජනත්ාව, ප්රගතිය සහ 

හවුල්කාරීත්වය සම්බන්ධ්ජයන් අප කථා කරදදී අදහේ කරන ජදයමයි. ඔජේ අළුත්ම 

ඊ-පාපැදයක මට ජගදර යෑමට අවේථාවක් ලබාගන්නටත් ඔබට උදවු කළ හැකියි. 

ජබාජහෝම ේතුතියි.  


